
KRITISCHE OPMERKINGEN OMTRENT OUD-HOLLANDSCHE 

SCHILDERIJEN IN ONZE MUSEA 

DOOR 

Dr. C. HOFSTEDE DE GROOT. 

II. 

z zijn in de laatste jaren eenige niet onverdienstelijkc por- 
tretschilders aan het licht gekomen, die in Zeeland thuis 

behooren. Naast de beide EVERSDIJCIiEI?T? H. BERCKMANS 

en C. JANSSENS VAN CEULEN, die geruimen tijd te Middel- 

burg werke en daar groote regentenstuhken schilderde, 

zijn successievelijh Z. BLIJHOOFT, KAREL SLABBAERT, A. 

LOENINGA en SINIO" MESDACH als portretschilders uit die 

provincie bekend geworden. Bij hen sluit zich een schilder aan, van wien ik 

kort geleden in een particuliere collectie familieportretten twee gemerkte stukken 

ontdekte, benevens een derde, waarvan ik door de hooge plaatsing niet kon 

uitmaken of het al of niet gemerkt was. 

Van denzelfden schilder zijn in het Rijksmuseum de Nrs. 600 en 601, 

gecatalogiseerd als : ,,Hollandsche School, eerste helft of midden der zeventiende 

eeuw." Zij zijn afkomstig uit het legaat der Zeewvsche familie DE ?VITTE VAN 

CITTERS en stellen de afbeeldsels voor van PHILIPPE LE MIRE en ANTOINETTE 

WALLERAN, de eerste op 22, de tweede op 2ojarigen leeftijd en beide in 1618 

geschilderd. Ook de hierboven genoemde portretten behooren tot een Zeeuwsche 

familie t.w. de STEENGRACHTS en zijn eveneens uit het jaar 1618. Behalve dit 

jaartal dragen zij in fraaie groote letters de volle handteekening , JACOB LAMBS fec." 
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benevens de opgave van den leeftijd die bij man en vrouw beide Aet. 47 luidt. 

Zoowel het karakter der inscripties als het arrangement: levensgroote borst- 

beelden in een geschilderde ovale steenen omlijsting komt volkomen overeen met 

de Amsterdamsche stukken, evenals - wat natuurlijk alles afdoet - de schilderwijze 
en het coloriet, hetwelk een groote voorliefde voor vuile grijs- en roodachtig 
bruine tinten verraadt. 

Zijn deze vier tot dusver bekende schilderijen alle uit het jaar 1618 geda- 
teerd (van het vijfde durf ik om bovengemelde rcden ook niets omtrent de 

dateering te vermelden), - het eenige document wat ons inlichting verschaft 

over het leven van den schilder, is uit hetzelfde jaar. Uit de Sententien van het 

Hof van Holland van dit jaar blijkt namelijk, dat JACOB LAMBRECHTSZ schilder 

te Zieriksee toen deken was van het St. Lucasgilde aldaar en dat dit gilde daar 

vaste goederen bezat '), Vermoedelijk zullen er bij voortgezet onderzoek in de 

Zeeuwsche familiecollecties nog wel meer portretten van dezen gemalslielijk te 

herkennen schilder aan het licht komen. 

Het portret van Czaar PETER den Grootc No. 392 werd in 1821 aangekocllt 
als het werk van AERT DE GELDER en staat sedert dien tijd op naam van dezen 

schilder. Ik zou de vraag willen opwerpen : om welkc reden ? Wel is waar zijn 
de relaties van DE GELDER met den Czaar bekend, maar de schilderwijze van 

dit portret herinnert mij aan geen der authentielse portretten van DE GELDER, 
zooals die te St. Petersburg, Franl;fort, Dordrecht, bij Baron VAN HARDENBROEK 2) 
en Baron VAN R.HEMEN in den Haag of elders. Voorloopig durf ik den naam 

van DE GELDER niet door een anderen te vervangen. Ik bepaal mij er toe de 

aandacht op het schilderij te vestigen. 
Tot hetzelfde wil ik mij bepalen bij het schilderij No. 174 Salomo offert 

aan de afgoden, toegeschreven aan LEONARD BRAMER. Waarom evenwel? Toch 

niet op grond der handteekening, die L. BRAMIER luidt en niets heeft van 

BRAMERS gewone wijze van merken. En toch ook nict op grond der absoluut 

afwijkende wijze van schilderen. Ik beken gaarne, dat ik den naam van den 

werkelijken schilder vooralsnog niet kan aangeven. 
Alvorens van het Rijksmuseum af te stappen, wil ik nog vermelden dat 

het schilderij No. 879a, toegeschre%.en aan JAN LIJS gebleken is een copie naar 

W. C. DUIJSTER te zijn, waarvan de heer BREDIUS het origineel in de collectic 

Meded?eling van Dr. A. BREDIUS. 
2) Tent. Utrecht No. 300. 
3) Portret van HERMAN BOERHA VE, afkomstig van hct Huis te Warmond. 
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" LENGLART te Rijssel vond. Ik zelf was onlangs in de gelegenheid in loco de 
' ' 

juistheid zijner opmerking na te gaan. 
.... ., - 

.. Ook in het Museum te Haarlem bevinden zich een aantal schilderijen, die 
. aan meesters worden toegeschreven, welke stellig aan hun ontstaan part noch 

deel hebben. Voor eenige ervan ben ik in staat een anderen naam voor te 

stellen, bij andere moet ik mij er toe bepalen te constateeren, dat de tegenwoor- 

dige toeschrijving stellig foutief is en het aan de toeliomst overlaten de juiste namen 

te vinden. Tot deze laatsten behooren o. a. 

. No. 35. Stilleven op naam van PIETER CLAESZ. Men heeft te zoeken 
. onder de zwakkere navolgers vau W. C. HEDA. Wellicht komt zijn zoon GERRIT 

HEDA in aanmerking. Een juist oordeel zal slechts mogelijk zijn als het stuk 
' van de talrijke retouches ontdaan is. 

No. 136. De Kerstnacht, op naam van PIETER LASTMAN. De catalogus 

geeft op dat dit schilderij gemerkt zou zijn "P. Last me f 1629", maar van deze 

handteekening zijn alleen de letters P. L en wellicht ook het jaartal 1629 leesbaar 
Nu gelijkt het schilderij in b ee?a enkele opsicht op een der overige vrij talrijke 
werken van REMBRANDTS leermeester, wicns ontwikkeling wij vooral in de laatste 

jaren van zijn levensloop voldoende kennen. Den schilder, die door een sterk 

geprononceerd clair-obscur en door een voorliefde voor vuile bruingeele en 
. steenroode tinten kenbaar is, hebben wij eerder in de richting van BENJ. CUN"P 

en NIC. MOEYAERT, dan van LASTMAN te zoeken. 

No. 146. Portret van MARIA VAN BLEYSWIJCK op naam van NIC. MAES 

heeft absoluut niets met dien schilder uit te staan en is minstens 20 a 25 jaar 
na diens dood geschilderd (I7I à 1720.) , 

No. 163. Portret van JOHANNA ELIANA HUYDECOPER op naam van THEODOOR 

NETSCHER op wien het evenmin lijkt als het vorige schilderij op N. MAES. 

No. 171. Portret van Lord JAMES BETHMAN te Londen op grond van 

een inscriptie op den achterkant aan JURRIAEN OVENS toegeschreven. Hoe deze 

laatste schilderde blijkt voldoende uit No. I70 en uit zijne overige bekende 

werken. Hij overleed in 1678 in Sleeswijk Holstein, waar hij de laatste vijftien 

jaren zijns levens vertoefde, terwijl deze Lord BETHMAN omstreeks 1700 te 

Londen geconterfeit werd, vermoedelijk door een Engelsch schilder. Misschien 
' 

is hier eene vergissing in 't spel met een Engelsch schilder van den naam OWEN 

No. 196. Het Forum van Nerv a te Rome, toegeschreven aan JAC. V. D. ULFT, 

1) Natuurlijk niet met den mecst bekenden WILLIAM OWEN, die van 1769-1825 of SAMUEL 
die van 1768-T.857 leefde. 
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lijkt hoegenaamd niet op dezen schilder. Men zou het hooggeplaatste stuk van 

dichtbij moeten zien om te beoordeelen wie de schilder zou kunnen wezen. 

Dezelfde negatieve kritiek moet ik voorts nog uitoefenen ten aanzien van 

den voorgestelden persoon op het stuk No. 177 door T. QUERFURT in I70I 

geschilderd. Deze wordt namelijli verondersteld te zijn DANIEL DEUTZ, die volgens de 

huwelijksaanteekening in 1708 op 26jarigen leeftijd huwde en dus in 170 I 19 jaar 
oud was. Men behoeft het portret slechts aan te zien om te constateeren dat het niet 

een negentienjarig jongeling maar een man van minstens 40 ? 5o jaren voorstelt. 

Positieve resultaten meen ik te bereiken bij de volgende schilderijen. 

No. I I. JOB BERCKHEYDE, schilderkamer van een Haarlemsch kunstenaar. 

Reeds in den Ned. Spectator van 1893 No. 3 heb ik aangetoond dat de 

oude traditie alsof onder de voorgestelde personen (alle knapen van 10- I 5 jaar) de 
in de aanmerking van den catalogus opgenoemd= schilders : D. HALS, F. HALS Fz., 
H. HALS Fz., J. HALS Fz., K. HALS Fz., J. HALS Fz., D. V. DEELEN, P. MOLYN, . 

G. BERCKHEYDE en J. BERCKHEYDE zouden voorkomen met het oog op hun 

leeftijd op het tijdstip toen deze voorstelling geschilderd werd, onmogelijk juist 
kan zijn. Thans kan ik een stap verder gaan en verklaren, dat JOB BERCKHEYDE 

ook niet de schilder er van is. Dit was veel meer MrCHIEL Of SwARTS . 

Als basis van vergelijking voor deze toeschrijviry dient in de eerste plaats 
het schilderij met vier drinkende en rookende jonge mannen in de Pinacotheek 

te Miinchen, hetwelk vroeger op naam van G. TER BORCII stond, totdat men 

ontdekte, dat het nog in 1783 1) onder den naam van SWEERTS te Amsterdam 

verkocht was. Met dit schilderij komt het Haarlemsche doek in schilderwijze 
en kleurencombinatie zoo volkomen overeen dat aan de identiteit des schilders 

niet valt te twijfeien "), Vooral valt de voorliefde voor verschillende nuances 

van grijze tinten in de kostumes en de grijsachtig roode vleeschtinten in het 

oog. Desgelijks de breede behandeling van het iiiodel6 in groote vlakken in 

denzelfden trant als de Delftsche VERMEER dit in zijn k'eurengamma heeft. 

Ook het portretstuk met levensgroote figuren te Pommersfelden, (No. 561) 
waaraan een oude traditie den naam van SWEERTS vastknoopt, heeft dezelfde wijze 
van behandeling. Desgelijks het stuk in de collectie HARRACH te Weetieii, terwijl 
een andere groep van stukken, zooals de nieuwe aanwinst van het Mauritshuis, 
een Jongmensch dat zijn pijp stopt in het Museo civico te Milaan (Nr. 118; zie 

reeds de aanteekening in de nieuwere Munchener catalogi) en het gemerkte stuk 

1) Zie K.RAMM en de aanteekening in den Miinchener catalogus. In de veiling H. PkEnEwArT, Am- 
sterdam i Juli :1788 komt hetzelfde stuk onder No. 28 nogmaals voor. Het werd toen voor f 79 aan 
FoucQuET verkocht. ' 

2) Dit is ook de meening van Dr. BREDIUS, die in de laatste jaren verscheidene schilderijen van 
SWEERTS in handen kreeg. 
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der verzameling HOOGENDIJK (tentoongesteld in Pulchri Studio in 1897 1)) andere 

schilderwijzen verraden. Daar wij binnen kort in dit tijdschrift een samenhan- 

gende behandeling van dezen schilder mogen tegemoet zien, ga ik thans niet 

verder op dit onderwerp door. Ik vermeld alleen nog dat wijlen de heer F. D. O. 

OBREEN mij eens verhaalde dat hij een onbekend portret op zicht ontvangen had, 
waarvan een uitmun.tend kenner onzer schilder- en graveerkunst hem verklaarde, 
dat hij er wel geen positieven naam voor wist, maar dat het hem in opvatting 
ten zeerste aan het etswerk van SV?'EERTS herinnerde. Het bleek daarop dat het 

schilderij in de familie van den eigenaar bij overlevering ook steeds dezen naam 

had gedragen. Waar dit portret thuis behoorde en wat er van geworden is, is 

mij onbekend. Wellicht kan de correspondentie van de directie van 's Rijks 

schilderijenmuseum daaromtrent uitkomst geven. 

No. 44>1<. Portret van DIRCK VAN COORNHERT door CORNELIS VAN HAARLEM 

is het beste exemplaar van dit herhaaldelijk voorkomende portret en m. i. het 

eenige dat ongetwijfeld de hand van den schilder verraadt. De overigen, zooals 

die in de Musea te Amsterdam, Augsburg, Dresden en bij wijlen Prof. M. DE 

VRIES te Leiden zijn slechts I7e eeuwsche copien er naar. 

Bij de portretten van den heer en mevrouw N. L. STOMPWIJK door J. F. 

DE LA COURT (Nrs. 45 en 46) wordt medegedeeld : van deze schilderes is niets 

bekend. Men zou kunnen vragen : hoe weet men dan dat de auteur een vrouw 

en niet een man is geweest ? Bovendien kan ik mededeelen, dat in de Leidsche 

Senaatszaal de voluit gemerkte portretten der professoren J. MARCKIUS en JOHANNES 
HEYMAN hangen, het eerstgenoemde van 17 10 gedateerd, en in de Lakenhal dat van 

G. BIDLOO uit hetzelfde jaar, Den 7 Aug. 1 708 liet JOHAN FRANS DE LA COURT 

zich 22 jaar oud als Bruxellensis in het album der Leidsche hoogeschool inschrijven 
en 6 April 1753 herhaalde hij, 70 jaar oud, zijne inschrijving als pictor Leidensis. 

Ook was hij 12 Dec. 1710 lid van het Leidsche Lucasgilde geworden. 
No. 193. Rustplaats voor een herberg , wordt aan DIRCK STOOP toege- 

schreven ; het Haarlemsche museum zelf heeft evenwel in No. 199 een gemerkt 

schilderij van P. VERBEECK als vergelijkingsmateriaal om te bewijzen dat het 

1) In een kort artikel in den Ned. Spect. naar aanleiding dier tentoonstelling geechreven, heb ik reeds 
op M. SWEEXTS als schilder van het Haarlemsche stuk gewezen. 

2) Een prent door P. TANJE in yq45 gegraveerd noemt M. DE LA COURT als schilder van het portret 
van JOH. v. D. MARCK (v. S. add op M. 3416). Er staat evenwel duidelijk J. F. DE LA COURT op het doek 
en MARTINUS DE LA COURT (1640-1710) is mij hoofdzakelijk bekend als schilder van pastorales in zwakke 
navolging van BERCHEM (in Apsley House en bij den heer HAAK te Wageningen). JOH. FRANS zou 66n der 
drie zoons JOHANNES kunnen zijn, die M. DE LA COURT successievelilli den 7 April 1683, 25 Januari 1688 en 
24 Juli 1689 uit zijn huwelijk met CA'I'HARINA HACKE liet doopen (Fichescollectie der Bibliotheque wallonne). 
MoES (Icon. Bat. passim) vermeldt nog portretten door D. DE LA COURT en M. DE LA COURT. Men zon 
deze stukken eens moeten onde:zoeken, 
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eveneens het werk van dezen schilder is, terwijl men omgekeerd DIRCK STOOP 

op een alleszins representatieve wijze leert kennen in het schilderij in 't Rijks- 

museum uit de verzameling DE CLERCQ. 

Ten bewijze mijner bewering vestig ik bijv. de aandacht op de levendige, 

harde kleuren: rood in de costumes, blauw in het zadel, in de wijzen van behan- 

deling der beide veeren op de hoofdbedekking, op de gezichten van de personen 

op den achtergrond, op de koppen van de en face geziene paarden, op de steentjes 

in het terrein van den voorgrond en vele andere dergelijke details. 

No. 197. Gezicht op Haarlem van de duinen genomen, door ADRIAEN 

VAN DE VELDE. Wellicht heeft deze de figuurtjes in dit heerlijk fraaie landschapje 

geschilderd, dat een uitnemend staal is van de kunst van JOHANNES VERMEER 

van Haarlem, dien wij hierboven (blz. 126 en verv.) in een geheel ander genre hebben 

leeren kennen. Het schilderijtje is in alle details karakteristiek voor VERMEER ; 

wij behoeven geen woorden over de toeschrijving te verliezen, gewoonlijk is de 

schilder in dergelijke panoramas iets donkerder van totaaltint, maar zijn vroege 
stukken hebben het heldere dat het Haarlemsche schilderijtje kenmerkt. Op grond 

der vergelijking met stukken als die te Aken (1650 gedateerd) in de collectie 

WESENDONCK te Berlijn, in het Museum te Breslau (Nr. 138 van den catalogus 
onder den naam van J. WIJNAN'TS) mag men het Haarlemsche tafereel aan het 

begin van VERMEERS rijpen tijd stellen. 

Ten slotte zij nog medegedeeld dat onder de onbekende portretten dat 

van een vlootvoogd (No. 280) hangt., hetwelk zooveel lijht op enkele schilderijen 
van A. HANNEMAN onder de familieportretten van VAN AERSSEN, dat ik meen 

niet mis te tasten door het ook aan dezen schilder toe te schrijven. 
- - 

Ook in het Koninklijk Kabinet van Schilderijen zijn nog eenige toeschrij- 

vingen aan kritiek onderhevig. In de eerste plaats wensch ik nogmaals met 

nadruk er op te wijzen, dat het aan LE DuCQ toegeschreven schilderijtje NO. 74 
toch wel degelijk een K. DU JARDIN is. Wij kennen thans zooveel meer schilderijen - 
van LE DUCQ, dan toen BREDIUS het stukje in 1889 omdoopte, (Gemeente- 
museum te 's Gravenhage, Musea te Bazel, te Cassel en te Stockholm, verzame- 

lingen MOLLERUS te Arnhem, LAMPE te Leipzig, SEMEONOFF te St. Petersburg, 
LIECHTENSTEIN te Weenen,) dat wij positief kunnen zeggen, dat dit stukje niet 

van hem is, terwijl uit eene vergclijking met het schilderijtje van KAREL DU JARDIN 
in de verzameling STEENGRACHT even positief blijkt dat deze de schilder wel is. 

Ook het beeld van LODEWIJK VAN DER I?ELST'S kllnst wordt verward door 

de toeschrijving van het damesportret (No. 545) door zijn vader aan hem. Wie de 

onvaste aard van teekenen en modelleeren van den zoon bestudeerd heeft aan 
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het portret van ADRIANA HINLOOPEN in het Rijksmuseum, kan onmogelijk dit 

met ervaren hand op het doek geschreven vrouwenportret op zijn naam over- 

brengen, dat in alles zoozeer de kunst van den veel talentvolleren vader verraadt. 

In den Catalogue raisonne van 18c?5, den laatsten waaraan ik mocht 

medewerken, is mijne meening omtrent de beide evenvermelde schilderijen reeds 

uitgesproken. Ook omtrent een derde schilderij is reeds een vermoedentekenren 

gegeven, dat ik thans tot zekerheid kan brengen. Dit betreft het stilleven het- 

v?elk indertijd met een valsche handteekening van G. Dou voorzien als diens 

werk werd aangekocht, doch dat sinds vele jaren op naam van E. COLLYER 

staat (No. 402). Inderdaad heeft het met diens werk zeer groote overeenkomst. 

Mij zijn schilderijen van COLLYER bekend, waarop precies dezelfde voorwerpen, 

soortgelijk gearrangeerd en in denzelfden stijl geschilderd voorkomen. Toch draagt 
dit schilderij op de krijtteekening van pen oud man de letters I V M. en al moge 
men hier al veronderstellen dat daarmede zooals ook anders wel voorkomt de 

teekenaar van dezen studiekop bedoeld wordt en niet de maker van het geheele 

schilderij, op een stilleven ), dat ik in 1894 op slot Fredensborg bij Kopenhagen 

zag, staat dit monogram op een zandlooper en moet het wel op den schilder van 

het stuk betrekking hebben. In het vorige jaar (1900) vond ik wederom een 

stilleven bestaande uit boeken, papieren, muziekinstrumenten en een zandlooper op 
een tafel die met een kleed bedekt is, ongetwijfeld van dezelfde hand en eveneens 

met het monogram I. V. M. op deli zandlooper. Dit laatste schilderij bevindt zich 

in het Museum te Nantes, als onbekend gecatalogiseerd, onder No. 557 bij 

69 eM.), en te zamen met het stuk te Fredensborg dwingt het ons het Haagsche 

schilderij van COLLYER over te brengen op den monogrammist I. V. M. 

Nu werd in den allerjongsten tijd uit Engeland een kleine Vanitas gesig- 

naleerd, die de volle handteekening J. v. l\1EULEN draagt en grootendeels uit 

dezelfde voorwerpen bestaat als het Haagsche stuk : opengeslagen en gesloten 
boeken, muziekinstrumenten, een zandlooper, een wereldbol enz. enz., alles op 
een tafel met een blauw kleed. Ook de schilderwijze komt vrij wel overeen 

zooals men aan voorwerpen, die aan beide voorstellingen gemeen zijn : den open- 

geslagen foliant, de omgekeerde luit, de fluit e. a. kan nagaan. Alleen de 

totaalindruk van het stukje is iets helderder en door het kleine formaat maakt 

het een iets minder decoratieven, meer gesoigneerden indruk. fiet blauw van 

het tafelkleed vormt een tint, die in het groote stuk ontbreekt. 2) 

1) Bestaande uit een tafel met een opengeslagen en een gesloten boek, een fluit, inktpot, papier, 
globus Qn zandlooper. OD paneel 85 bij 78 c\1, No. 368. 

2) Als bewijsstuk voor het groote stilleven in het Mauritshuis werd dit tafereeltje door Dr. A. BREDIUS 
voor zijn eigen verzameling aangekocht en aan dit museum in bruikleen gegeven. 
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. Ook bevindt zich in het Museum te Aschaffenburg een kleine Vanitas, die 

voluit J. V. D. MEULEN gemerkt is en blijkbaar van dezelfde hand als het zooeven 

vermelde: stuk. Blijkbaar hebben wij hier den naam van den meester I. V.M. g e- 

vonden, en er blijft nog de kwestie open wie deze schilder geweest is, waar hij 
thuis heeft behoord. 

Op deze laatste vraag kunnen wij antwoorden : vermoedelijk te Leiden ; 
dat zijn werk achtereenvolgens aan twee Leidsche schilders Is toegeschreven 

geweest, bewijst a priori reeds min of meer den samenhang met deze stad, 
waarvan wij bovendien weten, dat, dergelijke Vanitas stillevens 1) er van ouds zeer 

in trek waren. Ook vermeldt de Leidsche inventaris van 1667 eenen schilder 

ISAAC VERMEULEN (Verg, den catalogus van het K. K. v. S.), doch voor het 

overige moeten wij de vraag naar de persoonlijlcheid van den schilder vooralsnog 
onbeantwoord laten. Wij wijzen voorloopig slechts op de mogelijkheid dat hij 

identiel; is geweest met den schilder J. VERMEULEN, van wien het Mauritshuis 

een kampscene in den trant van P. PALAMEDES, JAN VAN DER STOFFE, ABR. 

VAN DER HOEVEN en dergelijlce meesters bezit 2). 

Onlangs heeft W. H. JAMES WEALE in de Revue de 1'Art Chr6ticii onder 

het opschrift : "Les peintures des maitres inconnus, tableau attribu6 a ROGER 

VAN DER WEYDEN 'medegedeeld, dat de donateur afgebeeld op de Afneming van 

het Kruis, die in het Mauritshuis op naam van dezen schilder hangt (No. 264), 
de Luxemburgsche prelaat NICOLAS LE RuiSTRE, prevoost van de St. Pieterskerk 

te Leuven, kannunik van Dendermonde en archidiaken van Brussel zou zijn, die 

in i5oi tot bisschop van Atrecht gewijd werd en 9 November 1509 te i\Iechelen 
stierf. In het laatstgenoemde jaar grondvestte hij het College van Atrecht te 

Leuven, welks altaar het schilderij versierde tot aan de opheffing der instelling. 
Het schilderij zou in de tien eerste jaren der zestiende eeuw geschildcrd moeten zijn. 

De heer WEALE geeft onbegrijpelijkerwijze absoluut geene bewijzen voor 

zijne mededeelingen, wier juistheid dientengevolge niet te controleeren valt. E6n 

ding is wel te controleeren en dit uit het schilderij zelf, namelijk dat dit Ùzgeen 

geval tusschen Ij00 en 15 10 kaz?z geschilderd zijn. Wij mogen het er oneens 

over zijn, of het een MEM LING of een VAN DER WEYDEN of wel een werh van 

een derde tusschen hen beide in staand schilder is, 66n ding is zeker dat het 

1) Het zou mij niet verwonderen indien ook d; tot dusver geheel onbekendc 5tillevenschilder PFSSCHIERS7 
wiens Vanitas in 'sRijksmuseum zonder grond in de internationale zaal hangt, zich vroeg of laat als een Leidsche 
schilder ontpopte. 

2) Op mijn studiereizen heb ik meer dan eens stukken aan E. COLLYER toegeschreven op grond van 
overeenkomst met het Haagsche schilderij. Zij zouden derhalve moeten worden overgebracht op den naam 
van J. v, n. MEULEN. Zoo o.a. te Castle Howard, in het museum te Marseille, in de verzamelingen IIARMS 
re Liibcck (iSgg), NOSTITz te Praag enz. 
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omstreeks 1450 a 1460 en niet ongeveer vijftig jaren later geschilderd is. Ih 

behoef hierover geen woorden te verliezen ; het zou er slecht uitzien met onze 

kennis der primitieve schilderkunst 1) indien wij ons met midder dan een halve 

ecuw konden vergissen in den tijd van ontstaan van een zoo belangrijk werk 

In het Bulletin van den Oudheidkundigen Bond 2) heeft zich een strijd 

ontsponnen over de echtheid van het portret van JANE SEYMOUR, hetwelk als 

copie van HOLBEIN gecatalogiseerd is (No. 278). De catalogus van 1895 meent 

dat dc copie misschien wel op het atelier van HOLBEIN vervaardigd is en geeft 

op dat het origineel in drie kwart levensgrootte en tot aan de heupen zichtbaar 

in het museum tc Weenen hangt. Jhr. SIx heeft er zeer terecht op gewezen 
dat origineel en copie op twee punten in het costuum afwijken. In de eerste 

plaats is de benedenmouw der koningin te Weenen van zilverbrokaat en in 

den Haag effen wit, en voorts bestaan de paarlensnoeren langs het lijfje om de hals 
en om de hoofdbedekking 3) te Weenen telkens uit vier paarlen afgewisseld door 

een grooter en in den Haag deels uit een rei groote parelen deels uit drie paarlen 

afgewisseld door een iets kleiner gouden ornament ofslootje. Merkwaardigerwijze 
komt deze laatste bizonderheid op HOLBEINS oorspronkelijke schets te Windsor 

ook voor en het lijdt geen twijfel dat de vervaardiger van het Haagsche stuks 

behalve het schilderij te Weenen ook de teekening te Windsor heeft gekend en 

benut. Deze beide zijn door niemand betwijfelde origineelen van HOLBEINS hand 

Jhr. Six, die hoewel volgens zijn eigen woorden geen HOL-BEIN-kenncr, in zijn 
cerste artikel meende dat het mooic stukje HOLBEIN niet onwaardig zou blijkens 
te zijn (t. a. pl. I 158) is in zijn antwoord (II 33) reeds tevreden, indien in een 

nieuwen catalogus van het K. K. v. S. niet langer gedrukt wordt, dat dit stukje 
een copie is van het stuk te Weenen hetgeen het volgens hem in elk geval niet is". 

Dit laatste is onjuist. Het stukje is in elk geval wel een copie naar het 

stuk te Weenen, behoudens de r estrictie in den catalogus reeds gemaakt omtr ent 

het formaat en behoudens de door Jhr. SIX opgemerkte afwijkingen in den bcnedcn 

mouw en de parelversieringen. Zoolang het woord copie nog de beteekenis heeft 

van een niet oorspronkelijk naar de natuur gedaan, maar naar een ander kunst- 

voortbrengsel gevolgd kunstproduct, zoolang kan men niet anders zeggen dan 

dat het Haagsche stuk een copie is naar het Weenensche, waarin de vervaardiger 
enkele wijzigingen heeft aangebracht in de paarlensnoeren die hij op haar bcurt 

1) En ook met die der kostuumkunde ' 

2) Dl. I blz. 157 en vv.blz.202 en verv. Dl. II 32, 73, 127, 
3) Jhr. Six had er nog bij kunnen voegen en aan de ceintuur. Daarentegen vergist hij zich in de 

bewering dat het patroon van den bovenmouw te Weenen anders is als in den Haag. Het zijn en hier en 
daar gouden streepen in den vorm van kwadraten of ruiten op een rooden grond waardoor dan nog een 
der diagonalen is getrokken. 
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naar HOLBEINS teekening copieerde. Dit vastgesteld, blijft de vraag wie de 

copiist is geweest, 6f HOLBEIN zelf 6f een ander. Vooropgesteld zij hier, dat 

>: niemand er aan twijfelt, dat het stukje uit den tijd van HOLBEIN afkomstig is 

en dat ieder, die niet toegeeft dat het van den meester zelf is, er toch een werk 

uit zijn onmiddelijke omgeving in ziet. 1) Tot deze laatsten behoor ook ik. Ik heb 

op mijn zwerftochten door de Europeesche musea naar vrij wat HOLBEINS ge- 

keken, juist met het oog op dit stuk en het er naast hangende vrouwtje (aan 
wier echtheid ik niet twijfel) en heb nooit een echten HOLBEIN kunnen ontdekken, 
die het harde en glazige heeft van het gezicht der Haagsche JANE SEYMOUR. 

De copiist heeft zijn meester in alle uiterlijkheden van het costuum uitmuntend 

nagevolgd, maar in het gelaat is zijn kracht te kort geschoten. 
In zijn slotwoord citeert Jhr. Six triomfantelijh het oordeel van JANITSCHEK, 

die het Haagsche exemplaar voor een replieh houdt in tegenstelling met SCHEIBLER 

en WOLTMANN, die het voor een copie uit het atelier verklaren. 

Dit citaat en het stellen van de geringere autoriteit van JANITSCHEK 

tegenover de veel grootere der beide andere heeren bewijst eenvoudig dat Jhr. SIX, 
die zich zelf voor geen HOLDEIN-kenner heeft verklaard, ook geen kenner der 

HOLBEIN-kenners is. 

Het schilderij No. 602, voorstellende doode visschen en gecatalogiseerd 
- als "Hollandsche school" schijnt mij het werk te zijn van PIETER VAN NOORT, 

van wien mij verscheidene dergelijke aan J. GILLIG herinnerende werken (o, a. in 
de Academie te Dusseldorp) bekend zijn, vooral de kleine onvermiddeld naast 

elkaar gezette toetsen, waarmede de schilder de schubben aangeeft zijn hem eigen. 
Schildert hij op paneel dan is hij in den regel iets bruiner en warmer van toon 

en trekt hij meer op P. DE PUTTER. 

Onder de schilderijen, die zich als bruikleen van Mevr. de Gravin VAN 

LYNDEN-VAN PAL.LANDT gedurende geruimen tijd in het Mauritshuis bevonden 

hebben 2), was ooh een stukje uit de school van POELENDURG, voorstellende 

een Heilige Familie in een landschap, hetwelk op grond der handteekening werd 

toegeschreven aan NIC. WILLING of WIELING. Bij een nauwkeurig onderzoek 

is mij evenwel gebleken dat de handteekening in werkelijkheid luidde A. WEELING. 

Hiermede vervalt al de geuite bevreemding over den van alle andere bekende 

schilderijen van WILLING afwijkenden schildertrant, onderwerp, formaat enz. Er 

1) Engelsche kenners plegen voor dergelijke atelicrstukken den naam van GUIL. STRETES te noemen 
(VALPOLE I 138) ; ik weet evenwel niet op grond van welke authentieke stukken. 

2) Een kaarslicht aan G. Dou toegeschreven en in het jaarverslag over 1899 vermeld als wellicht het 
werk van een meester uit diens school is mij, telkens wanneer ik het opnieuw bescliouwde, voorgekomen een 
volkomen echt stukje te zijn. 
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blijft slechts over te vragen wie de nieuw gevonden schilder geweest is. Omtrent 

zijn leven vergelijke men VAN GOOL I blz. 409-412. Behalve 

wat deze mededeelt, is het bekend dat ANSELMUS WEELING, schilder, in 1698j'99 
lid van het Middelburgsche St. Lucasgilde werd. Voorts vond ik in de veilings 

catalogi bij HOET en TERWESTEN de volgende stukken vermeld : 

Veiling SANDRA, 3 Aug. 1713 te Middelburg: 
No. 57. Een pourtrait door A. WEELING f 11.0. 

Veiling CORNELIS VAN LILL, 18 Juni 1743 te Dordrecht: 

No. 57. Een biddende kluyzenaer uytvoerig door A. WEELING, h. 

I v. I d., br. f 

Veiling DISHOEK, 9 Juni 1745, 's Grav-enhage: 
No. 47. Pomona en Vertumnus door WEELING h. I v. 7 d., br. I v. 

5 d. f I3.IO. 
No. 56. Een slapende Venus van \VEELING h. I v. 5 d., br. I v. Io d.1 10.10 

Ook schijnt er (ook te Middelburg?) een H. G. WEEING bestaan te 

hebben van wien in de 

Veiling GRENIER 18 Aug. 1712 te Middelburg voorkwamen : 

No. 8. Een meysje met een wajertje door H G. WEELING f 4.0. 

No. 9. Een conterfeytsel door denzelven f 3.0' 
No. 10. Een slapende Diana door denselven f 3.0. 

Eindelijk zij hier THOMAS WELLNG vermeld, die afkomstig van Amsterdam 

3 Juni 1710 aldaar poorter werd (Aemstels Oudheid V. 82). 

vervolgd.) 

NASCHRIFT BIJ HUBERT RAVESTEIJN. 

. (Zie hierboven blz. 121 en verv.) . 

Dr. BODE deelt mij mede, dat het stukje, dat ik indertijd in zijn bureau zag, overgegaan 
is in het bezit van den Vorst van LIECHTENSTEIN. 

Dezer dagen (October 1901) werd in het Mau;itshuis een zeer klein, maar aardig stil- / 
leventje van boeken en andere voorwerpen op een tafel vertoond, hetwelk blijkens dc overeen- ' komst in schildertrant van enkele voorwerpen, zooals een tabaksdoos, met het blz. 123 vermelde 
paneeltje uit den Brusselschen kunsthandel (thans in het bezit van schrijver dezcs) ook van 
HUBERT RAVESTEYN is. 


